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FOTOAKTUALITY

Video z plesu na Youtube

Moře v Jesenci
Ano, do Jesence se v podvečer 10. února 2018
přivalila vlna maturantů, jejich rodičů, učitelů, kamarádů a přátel naší školy. Konal se totiž v pořadí 21. stužkovací ples ZŠ a gymnázia
města Konice, ples pořádalo SRPŠ Základní školy a gymnázia města Konice. Naše téma bylo
opravdu MOŘE, tomu odpovídala výzdoba sálu v KD Jesenec. Nejpůsobivější dekoraci navrhla a téměř sama nakreslila studentka oktávy Marie Zatloukalová. K moři patří maják,
ten zase navrhl a vyrobil další student Radek
Fiedler. Nutno však dodat, že na výzdobě sálu
se podíleli všichni studenti oktávy, jde o několikaměsíční práci v jejich volném čase, často
dlouho po vyučování. Třída sklidila obrovský
aplaus po předtančení a také při stužkování

samotném. Děkujeme našim štědrým, věrným
i novým sponzorům a prostě všem, kteří nám
fandí, kteří přišli, aby se s námi pobavili a užili
si ten nezapomenutelný večer.
A statistika? Ve školním roce 2017/2018 bude skládat maturitní zkoušku celkem 27 velmi nadaných studentů. Většina z nich je zaměřena reálně, to znamená, že jejich zvolené
vysoké školy či univerzity jsou technického
nebo přírodovědného rázu, školy velmi náročné a prestižní. Věřím, že všichni moji studenti vysokoškolské studium zvládnou. Video
z plesu na youtube.com/Maturák 2018.
Mgr. Naděžda Grenová,
třídní učitelka oktávy 2017/2018

Bwindi a Soroti děkují Konici

Svět abstrakce

Výstava pokračuje do 9. 3. 2018
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Zastupitelstvo
města Konice
29. ledna 2018
Zápis č. 20/2018
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. ledna 2018
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, František Novák, Marta Růžičková, Bc. Jaroslav Procházka, Pavel Šín, Mgr. Petr
Vařeka, Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman,
Mgr. Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal,
MUDr. Irena Lenfeldová, Pavel Studený
Omluven: Mgr. Jaromír Schön
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
4. 12. 2017 do 29. 1. 2018.
3. Schválení veřejnoprávních smluv – TJ Sokol Konice, Charita Konice.
4. Majetkové záležitosti.
5. Rozpočtová opatření.
6. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
7. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu, pana Pavla Studeného a paní Martu Růžičkovou.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 4. prosince 2017
do 29. ledna 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
veřejnoprávní smlouvy Tělocvičné jednoty Sokol Konice a Charity Konice pro poskytnutí
dotací z rozpočtu města Konice na rok 2018.
Na základě podaných žádostí byly finanční
prostředky zahrnuty a schváleny v rozpočtu
roku 2018.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 4) Majetkové záležitosti:
a) žádost o prodej části pozemku p. č. 199/1
a 4797 v k. ú. Konice – manželé Vystavělovi.
Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 4797
v k. ú. Konice poměrem hlasů 14–0–0.
Schvaluje prodej části pozemku p. č. 199/1 poměrem hlasů 14–0–0.
b) žádost o prodej části p. č. 423/1 v k. ú. Křemenec – manželé Žouželkovi.
Schvaluje poměrem hlasů 14-0-0.

c) odkoupení podílů na pozemku p. č. 121 v k. ú.
Konice.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
d) Prodej podílu 6/192 pozemku p. č. 121 v k. ú.
Konice – Mgr. Kvapilová.
Revokuje usnesení č. 18/2017-6a ze dne 9. 10.
2017 poměrem hlasů 14–0–0.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
e) Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Konice.
Revokuje usnesení č. 19/2017 bod 2c ze dne
4. 12. 2017 poměrem hlasů 14–0–0.
Schvaluje darovací smlouvu poměrem hlasů
14–0–0.
f) Příkazní smlouva – modernizace učeben základní školy v Konici.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
g) Rekonstrukce VO Čunín a nové vedení VO
ulice Sportovní.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření:
a) č. 3/2018. Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních
účtech do rozpočtu města na rok 2018 ve
výši 8 513 870,42 Kč. Financování: Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech
8 513 870,42 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
b) č. 4/2018. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na neúčelový dar na hlavní činnost římsko-katolické
církve na rok 2018. Rozpočtové opatření ve
výši 95 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 6) Diskuze
Paní Hanáková se dotázala, zda má město právo kontrolovat své byty, které pronajímá.
Starosta: „Každý nájemník má s námi sepsanou nájemní smlouvu s podmínkami užívání.
Pokud se zjistí, že nájemník porušuje podmínky smlouvy, má město právo zasáhnout.“
Ing. Ullman se dotázal na „štěpkování“ zaměstnanci města Konice. Jak bude se štěpkou nakládáno?
Starosta: „Zatím není nabízena k prodeji. Bude použita pro potřeby města.“
Pan Krejčí se dotázal, na ořezané větve stromů směrem ke sklenářství.
Starosta: „Pravděpodobně tyto větve ořezal
E-ON při opravě vedení. Budeme s E-ONem
řešit způsob likvidace.“
Pan Škrabal měl připomínky: program ZM není vyvěšen na webu města Konice, neposečená tráva v Runářově, nedostal odpověď z odboru ŽP – divočáci, špatný stav komunikace.
Starosta: „Webové stránky zjistím, sečení trávy – majetkoprávní odbor má zpracovaný plán,
2× do roka by měla být obec posečena, požadavek předám na příslušný odbor, Váš dotaz
na odbor ŽP ověřím a bude Vám podána zpráva. Co se týče opravy komunikací v obci Runářov, byla podána žádost o dotaci. V této chvíli
nevím, zda bude dotace schválena.“
Pan Navrátil se dotázal na opravu místní komunikace ke garážím u lesa na bytovkách.
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Starosta: „Přednost nyní mají hlavní komunikace, poté by měly následovat další úseky.“
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 18.50 ukončil.
Usnesení 20/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 29. 1. 2018:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 4. 12. 2017 do 29. 1. 2018.
2. Schvaluje veřejnoprávní smlouvy TJ Sokol
Konice, Charita Konice:
1a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Tělocvičná jednota Sokol Konice“ ve výši
100 000 Kč.
1b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“,
IČ 47919949, ve výši 100 000 Kč.
2a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“ ve výši 200 000 Kč.
2b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 200 000 Kč.
3. a) Neschvaluje prodej části pozemku p. č.
4797 v k. ú. Konice.
b) Schvaluje prodej části pozemku p. č. 199/1
manželům Vystavělovým za cenu 100 Kč/m2
s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene splaškové a dešťové kanalizace na pozemku p. č. 295/2, 296 a na prodávané části
pozemku p. č. 199/1.
4. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 423/1
v k. ú. Křemenec manželům Žouželkovým, za
cenu 54 Kč/m2.
5. Schvaluje odkoupení podílů ve výši 4/192
pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice vč. stavby bez
č. p. za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Dittrichovou ze dne 3. 12. 2017:
Kulp Charles
(2/192 = 30 272,00 Kč),
Kulp Tomas Jan (2/192 = 30 272,00 Kč),
tj. celkem za 60 544,00 Kč.
6. a) Revokuje usnesení č. 18/2017-6a) ze dne
9. 10. 2017.
b) Schvaluje koupení vlastnického podílu 6/192
pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice vč. stavby bez
č. p. od Mgr. Kvapilové do vlastnictví města Konice za cenu dle znaleckého posudku č. 219464/2017 ze dne 3. 12. 2017 ve výši 90 817 Kč.
7. a) Revokuje usnesení č. 19/2017, bod 2c,
ze dne 4. 12. 2017
b) Schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí
finanční částky ve výši 95 000 Kč na hlavní
činnost Římskokatolické farnosti Konice pro
rok 2018.
8. Schvaluje příkazní smlouvu č. P/2018/012
související s projektem „Modernizace učeben
základní školy v Konici“ mezi městem Konice
a regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
9. Schvaluje zpracování projektových dokumentací a realizaci akcí:
a) „Rekonstrukce nadzemního vedení VO v Čuníně“.
b) „Nové kabelové rozvody VO v ulici Sportovní v Konici“.
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10. Schvaluje rozpočtová opatření:
a) č. 3/2018. Jedná se o zapojení přebytku
peněžních prostředků na bankovních účtech
do rozpočtu města na rok 2018 ve výši
8 513 870,42 Kč.
b) č. 4/2018. Jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu na neúčelový dar na hlavní činnost římsko-katolické církve na rok 2018. Rozpočtové opatření
ve výši 95 000 Kč.
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka
úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.)

Rada města Konice
12. února 2018
Usnesení č. 53/2018
Rada města Konice dne 12. 2. 2018:
1. Rada města Konice schvaluje odpisové plány organizací zřízených městem na rok 2018,
a to Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, a Mateřská škola
Konice, příspěvková organizace.
2. Rada města Konice schvaluje:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině“
ve výši 25 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, IČ: 62860585, ve výši 25 000 Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko
v Konici“ ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – Mateřské centrum Srdíčko v Konici“, IČ: 47921218, ve výši 10 000 Kč.
C. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.“ ve výši 4 200 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Střední školu, základní školu a mateřskou školu JISTOTA, o. p. s.“, IČ: 25342924,
ve výši 4 200 Kč.
D. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Runářově“ ve
výši 20 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Sbor dobrovolných hasičů v Runářově“, IČ: 62860836, ve výši 20 000 Kč.
3. Rada města Konice schvaluje plán účetního
odpisu majetku města Konice na rok 2018.
4. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, dle §11 dne 12. 2.
2018 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ: 47918594,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
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b) Schvaluje hospodářský výsledek za rok 2017
ve výši 51 234,09 Kč a schvaluje rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku tak, že
tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
5. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, dle §11 dne 12. 2.
2018 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace, Kostelní 46, 798 52 Konice, IČ: 00209988,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2017 ve výši 113 627,54 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
6. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, dle §11 dne 12. 2.
2018 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202,
798 52 Konice, IČ: 70988480, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2017 ve výši 6 451,22 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
7. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 5/2018. Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, ve výši
528 000 Kč.
8. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 10. listopadu 2009, uzavřený
mezi městem Konice a ELEKTROWIN, a. s.,
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČ: 27257843, DIČ: CZ27257843, s účinností
od 1. 1. 2018.
9. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice neschválit prodej pozemku p. č.
1355 v k. ú. Křemenec.
10. Rada města Konice neschvaluje pronájem
části pozemku p. č. 1/1 a 2/1 v k. ú. Křemenec.
11. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice neschválit prodej pozemku p. č.
1344 v k. ú. Křemenec.
12. Rada města Konice navrhuje Zastupitestvu
města Konice prodat část pozemku p. č. 5704
v k. ú. Konice p. T. za cenu 100 Kč/m2.
13. Rada města Konice vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 4855/4,
4855/5, 4855/6 a 4855/7 v k. ú. Konice.
14. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním kabelového a uzemňovacího vedení NN a vydáním územního rozhodnutí a souhlasu dle zákona č. 183/2016 Sb.
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pro stavbu „Křemenec, obnova DS NN, sm. Jílovec“.
b) Schvaluje smlouvu č. 1040013795/005
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Křemenec, obnova DS NN, sm.
Jílovec“.
15. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním kabelového vedení NN
včetně přípojkové skříně a uzemňovacího vedení pro stavbu „Konice, Sportovní, obnova
DS NN, Nehanský“.
b) Schvaluje smlouvu č. 1040012755/005
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Konice, Sportovní, obnova DS
NN, Nehanský“.
16. Rada města schvaluje:
a) Uzavření smlouvy č. 01-2018 na pronájem
kůlny postavené na pozemku p. č. st. 78/1 v k. ú.
Křemenec panu V. R. za cenu 22 Kč/m2/rok.
b) Uzavření smlouvy č. 02/2018 na pronájem
části pozemku p. č. st. 78/1 v k. ú. Křemenec
panu V. R. za cenu 2 Kč/m2/rok, tj. celkem za
648 Kč/rok.
17. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky části požární zbrojnice, Hřbitovní 635,
Konice, p. č. 818, k. ú. Konice, tj. místností č. 103,
104, 105, 106, 109 a 111 v 1. nadzemním podlaží o podlahové ploše 202,15 m2, místností
č. 202 – 211 a 215 ve 2. nadzemním podlaží
o podlahové ploše 188 m2 a dále části parcely
817 v k. ú. Konice (dvůr) o výměře 101 m2.
18. Rada města Konice schvaluje Cenovou
přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo číslo
S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel, s. r. o., Cholinská 1008, 784 01 Litovel, IČ:
25887858, o svozu a likvidaci odpadů.
19. Rada města Konice bere na vědomí Záměr
využití objektů bývalé „KOŽETVORBY“, zpracovaný investičním technikem Bc. Martinem
Ženožičkou.
20. Rada města Konice schvaluje zvýšení nájemného v nájemních smlouvách nebytových
prostor a vybraných pozemků od 1. července 2018 o průměrnou roční míru inflace ve
výši 2,5 %.
21. Rada města Konice:
a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 56.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Změnu č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Konice platného od 1. 1. 2012.
22. Rada města Konice schvaluje zřízení komise státní památkové péče ve složení.
Předseda komise: Ing. Eva Poláková
Členové komise: Ing. Tomáš Němec
Bc. Pavel Nerad
23. Rada města Konice souhlasí se zněním
Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice.
24. Rada města Konice bere na vědomí dopis
manželů V. a ukládá Odboru dopravy projednat tuto záležitost s vedením Teris Budětsko
s cílem učinit opatření k minimalizaci průjezdu zemědělské techniky přes Novou Dědinu
a zaslat manželům V. vyjádření.
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25. Rada města Konice bere na vědomí „Žádost o finanční dar“ Domova pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizace, M. Ulického 882, 798 41 Kostelec na Hané.
26. Rada města Konice bere na vědomí „Dotaz
na možnost poskytnutí dotace“ – Astras, o.p.s.,
Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž. Organizace poskytující registrované sociální služby
pro osoby bez přístřeší.
27. Rada města Konice bere na vědomí aktualizaci investičního záměru investorem panem
R. M. prostřednictvím Ing. arch. M. Š.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka
úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.)
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Paralympijský den
v konické škole
Dne 19. prosince 2017 se na Základní škole
a gymnáziu v Konici uskutečnil Paralympijský
školní den, který je již více jak deset let realizován Katedrou aplikovaných pohybových aktivit (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci) na mnoha školách v České
republice. Programu se zúčastnily 8. a 9. ročníky základní školy a tercie a kvarta osmiletého gymnázia.
Projekt byl rozdělen do čtyř hlavních okruhů,
na kterých se jednotlivé třídy postupně střídaly. Zde si žáci mohli vyzkoušet tradiční paralympijské sporty jako boccia nebo goalball,
jízdu a překonávání bariér na invalidních vozíčcích, pohyb za použití slepecké hole nebo
basketbal na sportovních vozících. Každá třída také absolvovala jedinečnou přednášku

březen 2018
s Evou Kacanu, paralympijskou vítězkou ve
vrhu koulí, která žákům představila některé
z paralympijských sportů, pověděla jim příběh
o svém zranění a o tom, jak se stala handicapovanou reprezentantkou. Stejně jako v loňském roce byl program velmi úspěšný a získal
pozitivní ohlasy ve všech směrech. Dal žákům
bohaté zkušenosti a ukázal jim, že být handicapovaný neznamená, že není možné vést aktivní a plnohodnotný život a že postižením život rozhodně nekončí.
Kateřina Lexová, kvarta
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vzdělávání v rámci projektu Podpora
střednědobého plánování
sociálních služeb Konicka,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527
V lednu proběhlo na zámku v Konici dvoudenní vzdělávání v rámci projektu Podpora
střednědobého plánování sociálních služeb
Konicka. Hlavním cílem projektu je zajištění

relevantních podkladů místní a časové dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb metodou komunitního plánování a vytvoření modelu spolufinancování sociálních
služeb v rámci Akčního plánu. Do projektu jsou
zapojeny všechny obce správního obvodu ORP
Konice.
Akreditované vzdělávání „Úvod do komunitního plánování sociálních služeb“, pod vedením

lektorky Bc. Lenky Tichavské, ředitelky Střediska rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.,
bylo určeno pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, manažery poskytovatelů sociálních služeb, zadavatele (zástupce politické reprezentace obcí) a rovněž pro
uživatelé sociálních služeb. Účastníci získali
základní náhled na metodu komunitního plánování, která je aplikována zákonem 108/
2006 Sb., o sociálních službách, v rozpětí §92
a 105 – „střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb“.
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Knihovna Konice
V měsíci lednu navštívili knihovnu žáci 4. třídy ZŠ Konice, aby se v pohádkovém příběhu
dozvěděli, co je to etiketa a jak je důležité dodržovat pravidla společenského chování. Po
celý leden si děti v půjčovní dny vyplňovaly
test na téma – Jak dobře znáte dětské knížky
a mohly odpovídat na otázku, kde se vzal název hry Pexeso a co to slovo znamená. Za svoje
znalosti byly odměněny drobnou cenou.
V únoru k nám zavítala lektorka a spisovatelka Dana Šimková, aby dětem 5. tříd přiblížila
život Marie Terezie, vladařky a matky významných panovníků. Ukázala jim jak se žilo
v 18. stol., každodenní útrapy šlechtičny, dobu
nepohodlné módy, složité hygieny a domluvených sňatků. Se studenty gymnázia – sekundy jsme zavítali do říše literární fantastiky
a hororu. Podrobněji se začetli do příběhu
o přátelství, myšlenkách, úctě, zradě, kamarádství, ale také o magii, síle zázraků a tajemných
bytostí. Kniha Nekonečný příběh je nekonečná fantazie, kde se můžete ocitnout kdekoliv,
být kýmkoliv a prožívat neuvěřitelné příběhy.
Dětská fantazie nemá hranice a neplatí zde
žádné zábrany. Beseda pro „šesťáky“ o komiksu, který někteří považují za nejlepší četbu a dokonce zvládnou přečíst řadu seriálu za
jedinou noc, ukázala dětem, jak těžké je takový komiks vyrobit a tak trochu utvrdila v tom,
že když se čte „jen“ komiks, tak se doopravdy
čte. Obraz a slovo, které zobrazuje komiks,
sděluje mnoho informací v jediném rámečku.
To nutí čtenáře k maximálnímu soustředění,
aby vše, co je v obrázku dešifroval. Námaha,
kterou musíme při čtení vynaložit, se maximálně vrátí v zážitku, který komiks nabízí.
V půjčovní dny děti luštily zábavný kvíz na
téma Dobrodružná literatura a vybarvovaly si
svého knihomola, za kterého dostaly malou
odměnu. Prostory dětského oddělení zpestřily obrazy z knihy Čertice Dorka, ke které děti
vyplňovaly pracovní listy a hrály hru s magnetkami.
Březen bude patřit žákům základní školy Horní Štěpánov, podíváme se do světa řeckých
bájí a pověstí. Provedeme je vtipným vyprávěním světem starého Řecka, povíme si o jeho hrdinech, bozích a mýtických bytostech.
V knihovně bude nainstalovaná výstava ilustrací z knížky Viktorka a vesmírná dobrodružství, také nám přibudou nové knižní tituly
a děti se mohou těšit na další soutěže a besedy.
Vlasta Snášelová

MěKS Konice
opět po 18 letech připravuje

v květnu 2018 výstavu
konických malířů
1. poloviny 20. století.
Prosíme touto cestou o zapůjčení
obrazů od Františka Krejčího,
JUDr. Mojmíra Dostála
a Františka Navrátila.
Bližší informace:
p. Tomáš Vrba - tel.: 601 590 007
p. Lexmanová - tel.: 739 333 721
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2018
VÝSTAVY
Ve všední dny 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin

SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové
do 9. března 2018

KOUZLO PATCHWORKU
Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 15. března 2018 v 17 hodin
Výstava výrobků k 10. výročí Patchwork
klubu Jaroměřice doplněná o velikonoční
výrobky dalších vystavovatelů.
Výstava od 16. března do 6. dubna 2018

KPH
Středa 21. března v 19.00 hodin, koncertní sál

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Marie Al-Ashhab
Vstupné na koncert 120 Kč, členové KPH 100 Kč,
studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny.
Žáci a učitelé ZUŠ Konice mají vstup zdarma.

ZÁJEZDY A DIVADLA
Neděle 4. března 2018 v 19.00 hodin
Šapitó Lužánky – NdB Brno (neformální oděv)

ROZMARNÉ LÉTO
Vladislav Vančura / režie Jakub Nvota
(činohra/cirkus. představení/živá kapela)
Odjezd autobusu v 16.30 hodin
z autobusového nádraží v Konici
Jednotné vstupné včetně dopravy 499 Kč.
Sobota 21. dubna 2018 v 19.00 hodin
Sál Živnostenského domu Konice

VINNETOU – POSLEDNÍ ÚSTŘEL
Napsal a zrežíroval: Petr Linduška
S.O.S. – divadelní soubor Sokola Litovel
uvádí komedii z Divokého Západu.
Vstup: 70 Kč předprodej / 100 Kč na místě

Program KČT KONICE
PROGRAM
březen 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 otevřeno jen ve
všední dny 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker, již zapsané do světové
Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální
počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení).
Informace: 739 333 721, 602 934 905.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
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Neděle 4. 3. 2018 Bělá – odjíždíme vlakem
v 10.54 hodin na zastávku Šubířov. Po žluté
přes Bělou ke křížku a naučnou cestou do Jesence. Pokračujeme kolem hřbitova na Špici
a do Konice. 11 km.
Sobota 10. 3. 2018 Přerovská padesátka –
v 6.40 hodin odjezd vlakem do Přerova. Turistický pochod Jiřího Caletky, trasa dle propozic, stanoviště sokolovna TJ Spartak Přerov.
Zpět vlakem v 16.16 hodin, nebo v 18.16 hodin. 15 – 20 km.
Neděle 18. 3. 2018 Litovel – odjezd autobusem v 11.55 hodin do Litovle. Projdeme se po
červené značce kolem Moravy a pokocháme
se koberci sněženek, bledulí a česneku. Z Litovle odjedeme autobusem v 17.25 hodin do
Konice. 10 km.

Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
7. 3. – Kočičí hrátky
14. 3. – Velikonoční tvoření
21. 3. – Jaro je tu!
28. 3. – Zajíčkova nadílka

Neděle 25. 3. 2018 Taramka – autobusem
v 11.55 hodin na Srdéčko, dále po červené
značce přes Průchodnici do Vojtěchova a bez
značení na Taramku (jaterníky). Pokračujeme
zpět přes Hvozd do Konice. 12 km.

Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

duben 2018

Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – BŘEZEN 2018
Sobota 3. 3. od 10.00 do 15.00 hodin
Workshop na téma Ostrov rodiny a jak
a kdy dát dítě do MŠ bez stresu
lektor – Jana Dostálková Baciak
(15.00 – 16.00 hodin možnost konzultace)
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Předprodeje v TIC Konice,
Kostelní 46, tel.: 582 334 987

ZÁMEK
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Pozvání k velikonočním
bohoslužbám
v konickém kostele
Narození Panny Marie
Na Zelený čtvrtek 29. března v 19.00 hodin
si při mši svaté budeme připomínat poslední Ježíšovu večeři s jeho učedníky – ustanovení mše svaté Ježíšem. O Velkém pátku
v 16.00 hodin se pokloníme při velkopátečních obřadech Ježíšově lásce, která je připravena za nás obětovat i život a Ježíšovo velikonoční vítězství začneme slavit o obřadech
a mši svaté na Bílou sobotu v 21.15 hodin.
A už zbývá pozvat jen na bohoslužby v neděli
15. dubna – o Božím hodu velikonočním,
kdy budou mše svaté v 7.45 a 10.45 hodin.
... A tak veliká událost si zaslouží pokračovat
v oslavách: o velikonočním pondělí jsou bohoslužby v 7.45 hodin.
P. Milan Ryšánek

Velikonoční pondělí – 2. 4. 2018
Ti, kteří nechtějí o velikonocích sedět doma,
nechť se s námi vypraví na Plumlov. Vlakem
odjíždíme v 9.11 hodin do Prostějova. Kolem
Hloučely po červené značce dojdeme na Plumlov. Odtud zpět autobusem v 13.18 hodin, nebo v 15.28 hodin do Prostějova a dále do Konice. 10 km.
Sobota 7. 4. 2018 Vápenice – Kosíř – Gabrielov – odjezd vlakem v 7.41 hodin přes Kostelec n. H. do Čelechovic. Po zelené zn. se vydáme směrem na Kosíř, zastavíme se na Vápenici, kde by měly kvést koniklece. Pokračujeme
k rozhledně, kde si opečeme uzeninu a po zelené zn. se vydáme přes Gabrielov do Drahanovic na autobus. Odjezd v 15.52 hodin (16.03 hodin) přes Pěnčín do Konice. 12 km.
Sobota 14. 4. 2018 Grygov – vlakem v 9.11
hodin do Blatce. Po silnici půjdeme do Grygova k nádraží, odtud po zelené zn. k rozcestníku a bez značení odbočíme vpravo k přírodnímu parku u Strejčkova lomu. Zpět vlakem
z Grygova v 16.18 hodin přes Olomouc a Prostějov do Konice. 10 – 12 km.
Sobota 21. 4. 2018 Kulturní představení –
divadlo – „Vinnetou – Poslední ústřel“. Začátek v 19 hodin v Živnodomě v Konici. Hrají
divadelníci z Litovle.
Neděle 22. 4. 2018 Terezské údolí – autobusem v 12.32 hodin přes Pěnčín do Drahanovic. Neznačenou cestou do Náměště n. H. Terezským údolím do Laškova-Kandie na autobus odjezd v 16.09 hodin (18.09 hodin). 10 km.
Sobota 28. 4. 2018 Javoříčko – tradiční pochod, sraz v 7.30 hodin u sokolovny v Konici.
Známou cestou přes Vojtěchov do Javoříčka,
kde uctíme památku vypálení obce. 10 – 20 km.
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POZDRAV Z AFRIKY DO KONICE

Je to dojemné, když jsou ti správní lidé na správných místech!
Všem, co navštívili vánoční výstavu, trhy a besedu v Konici a zakoupili
u Libuše Dostálové výrobky z Bwindi a Soroti, děkujeme! Tady je upřímný
a děkovný pozdrav z Afriky do Konice. Vaše podpora je na místě.

RÁDI UVÍTÁME PŘÍSPĚVKY,
NEBO KRÁTKÉ AKTUALITY O AKTIVITĚ
MÍSTNÍCH SPOLKŮ.
PŘÍSPĚVKY A DOTAZY MŮŽETE ZASÍLAT DO
REDAKCE ZPRAVODAJE KONICE:
zpravodaj.konice@seznam.cz
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